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PREHĽAD SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V CENNÍKOVEJ
DATABÁZE CENEKON TSP 2016/II
12 Murárske práce
Do cenníka zvláštnych stavebných prác sa doplnili nové technológie pre výstavbu oporných múrov, systémy
MacWall, MacRes, ochrana proti skalným úlomkom a spevňovanie svahov.

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
Do cenníka boli pridané nové technológie zamerané na opravu a údržbu komunikácií a to položky kladenia
emulzných mikrokobercov, recyklácia podkladovej vrstvy za studena a recyklácia krytu vozovky za horúca.

61 Izolatérske práce
Cenník prešiel rekonštrukciu z titulu tepelnej ochrany budov. Bol dopracovaný nový systém pre zateplenie
(SMARTwall), aktualizované existujúce kontaktné zatepľovacie systémy a doplnené chýbajúce pridružené práce
(vetracie mriežky). Nadväznými prácami sú aj položky v cenníkoch 11 (zateplenie stužujúcich vencov a prekladov)
a 12 (YTONG Multipor).
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66 Montáž stolárskych konštrukcií
Do databázy boli pridané nové položky pre jednoduché a komplexné ocenenie výkazov výplní otvorov. Položky
v cenníku sledujú najmodernejšie trendy a oceníte s nimi najpoužívanejšie konštrukcie drevených a plastových
okien, dverí, zárubní, ako aj ich opravy.

67 Montáž zámočníckych konštrukcií
Do databázy boli pridané nové položky, ktorými oceníme najpoužívanejšie konštrukcie kovových okien, dverí,
zárubní, strešných výlezov, svetlíkov, doplnenie rozmerových radov svetlovodov, ako aj ich opravy.
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88 Zdravotechnicko-inštalačné práce
Časť cenníka vnútorné kanalizácie bola zrekonštruovaná a rozšírená o nové montážne položky a materiály
odpadového HT potrubia s príslušnými tvarovkami a odhlučneného odpadového potrubia RAUPIANO PLUS. Do
časti cenníka vnútorného vodovodu boli doplnené nové položky montáží a materiálov plasthliníkových rozvodov a
potrubí PPR.

89 Kúrenársko-inštalačné práce
Potrubné rozvody v cenníku ústredného vykurovania boli zaktualizované a rozšírené o montážne položky
plasthliníkových a PPR potrubí.
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91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
Časť cenníka údržba bola dopracovaná o nové položky, ktorými dokážete oceniť práce, ktoré je potrebné vykonať
na základe odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPOS). Doplnili sme pre Vás aj položky na výmenu svetelných
za LED pre verejnom osvetlenie.
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH:
02 Práce špeciálneho zakladania:
•

spevňovanie svahov sieťami.

05 Búracie práce a demolácie:
•
•
•
•

búranie okien a dverí oceňované v metroch bežných obvodu konštrukcie,
demontáže parapetov,
interiérových a exteriérových žalúzií, roliet,
rezanie asfaltových a betónových povrchov.

11 Betonárske práce:
•

zateplenie stužujúcich vencov a prekladov.

12 Murárske práce:
•
•

YTONG Multipor,
výstužné oporné múry MacWall, MacRes.

13 Omietkarské práce:
•

tenkovrstvové omietky a fasádne farby od CAPAROLU.

14 Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev:
•

potery a stierky CEMIX.

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách:
•
•
•
•
•
•
•

emulzné mikrokoberce,
recyklácia podkladových vrstiev za studena na mieste,
recyklácia krytu vozovky za horúca na mieste,
rekonštrukcia podkladových vrstiev komunikácií,
upravenie podkladových vrstiev vozovky,
upravenie krytu vozovky,
vyspravenie výtlkov.

61 Izolatérske práce:
•
•
•
•
•

zateplenie SMARTwall od KNAUF INSULATION,
ETICS CAPATECT od CAPAROLU,
ETICS STYREXON,
ETICS PCI MultiTherm, BAUMIT, WEBER,
ETICS STOMIX, PROFI,
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•

vetracie mriežky.

66 Montáž stolárskych konštrukcií:
•
•
•

okná plastové, drevené, strešné,
dvere drevené, plastové,
zárubne drevené.

67 Montáž zámočníckych konštrukcií:
•
•
•

okná kovové,
oceľové zárubne, hliníkové obložkové a skryté zárubne,
strešné výlezy do plochej a šikmej strechy.

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov:
•

revízne dvierka (klapky).

86 Zasklievacie práce:
•
•

presklené steny,
sklenené dvere, bočné svetlíky.

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce:
•
•
•
•

odpadové HT potrubie,
odhlučnený odpadový systém RAUPIANO,
PPR potrubia,
plasthliníkové potrubia.

89 Kúrenársko-inštalačné práce:
•
•

PPR potrubia,
plasthliníkové potrubia.

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
•
•
•

opravy na základe odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPOS),
výmena trubíc, žiaroviek a žiariviek za LED.
doplnené položky o výmenu svetelných zdrojov za LED pre verejné osvetlenie.
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A.

NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH

02 Práce špeciálneho zakladania
(3 nové položky)

SPEVŇOVANIE SVAHOV
Do cenníka boli doplnené systémy opláštenia skalných svahov. Drapery systém je inštalovaný na skalný svah
s cieľom zabezpečiť ochranu proti skalným úlomkom a zaistiť kontrolovaný pád úlomkov k päte skalného svahu.
Ďalší zo systémov je klincovanie zemín, ktoré sa využíva pri prirodzených svahoch, kde je zemina vystužená
klincami v kombinácii so sieťou.

Ukážka z cenníka:
02060223

Montáž ochrany proti padaniu skál

02060223021950 georohož s oceľovou sieťou
02060223021960 oceľová sieť (dvojzákrutová)

05 Búracie práce a demolácie
(19 nové a 9 aktualizované položky)

DEMONTÁŽE
Do cenníka pribudli nové položky pre búranie okien a dverí oceňované v metroch bežných obvodu konštrukcie a
demontáže parapetov, interiérových a exteriérových žalúzií, roliet.
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Ukážka z cenníka:
05020706

Vybúranie drevených
okien aj s rámom

05020706000011 1 bm obvodu, -0,007 t
dverí aj so zárubňou
05020706000012 1 bm obvodu, -0,012 t
REZANIE ASFALTOVÝCH A BETÓNOVÝCH POVRCHOV
Aktualizovali a doplnili sa položky rezania asfaltových a betónových povrchov pri opravách alebo rekonštrukciách
krytov a podkladových vrstiev vozovky.

Ukážka z cenníka:
05090462

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu
hĺbky

05090462012400 do 50 mm
...
05090462062400 nad 250 do 300 mm
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11 Betonárske práce
(10 nových položiek)

ZATEPLENIE STUŽUJÚCICH VENCOV A PREKLADOV
Z dôvodu eliminácie tepelného mostu je potrebné monolitické vence alebo preklady z vonkajšej časti tepelne
odizolovať. Nové montážne položky sú zaradené v časti cenníka betonárske práce – stužujúce pásy a vence.
Položky sú spracované v nasledujúcich variantoch tepelného izolantu:
•
•
•
•
•
•

drevocementové dosky (Krupinit),
drevocementové dosky s polystyrénom (Kombidoska),
drevocementové dosky s minerálnou vlnou (Krupizol),
expandovaný polystyrén,
extrudovaný polystyrén,
minerálna vlna.

Ukážka z cenníka:
11070217

Montáž obkladu betónových konštrukcií (stužujúcich vencov, prekladov a pod.) vykonávaný
súčasne s betónovaním, vložením do debnenia
drevocementovou doskou s polystyrénom

11070217011121 Kombidoska KD
extrudovaným polystyrénom
11070217011151 XPS

12 Murárske práce
(65 nových položiek)
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YTONG MULTIPOR
YTONG Multipor predstavuje zateplenie z minerálnych tepelnoizolačných dosiek. Dosky je možné použiť nielen
pre fasády, ale aj pre vnútorné zateplenie stien (napr. historické budovy) a stropov (napr. pivnice, garáže).
Pri rodinných domoch s fasádami do výšky 8 m, kde podklad tvorí nová bezchybne realizovaná stena z tvárnic
YTONG a dosky sú celoplošne lepené, je možné realizovať zateplenie aj bez dodatočného kotvenia. Položky sú
preto spracované zvlášť pre steny a stropy v alternatívach lepené a lepené + kotvené.

Ukážka z cenníka:
12020402

Tepelnoizolačný obklad stien z dosiek YTONG Multipor vrátane výstužnej vrstvy
prichytené lepením, rozmeru 600x500 mm

12020402058001 hr. 50 mm
...
12020402058006 hr. 200 mm
VÝSTUŽNÉ OPORNÉ MÚRY
Systémy MacWall a MacRes predstavujú systém ochrany v zastavanom území a dopravnej infraštruktúre, pri
úprave profilu svahu a jeho sklonu. Pozostávajú z betónových alebo murovaných blokov, panelov a výstužnej
vrstvy geomreží a pásov.
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Ukážka z cenníka:
12021001

Oporný múr z betónových tvárnic
s horizontálnymi výstužnými geosyntetickými mrežami

12021001012050 systém MACWALL

13 Omietkarské práce
(32 nových položiek, 23 aktualizované položky)

CAPATECT (CAPAROL)
Do cenníka boli dopracované omietky ku kontaktným zatepľovacím systémom vrátane prípravy podkladu
a fasádne farby. Omietky s prípravou podkladu sú delené na vonkajšie omietky stien a vonkajšie omietky
podhľadov.

Ukážka z cenníka:
13090910

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová CAPAROL - CAPATECT
silikónová s uhlíkovým vláknom, CarboPor Easy

13090910007671 roztieraná hr. 1 mm
...
13090910007673 roztieraná hr. 2 mm

14 Práce pri kladení mazaním, poterov a podkladných vrstiev
(31 nových položiek)
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POTERY A STIERKY CEMIX
Existujúci sortiment bol doplnený o nové cementové potery, samonivelizačné cementové (Nivela PROFI)
a kalciumsulfátové (Nivela EASY) stierky a samonivelizačné anhydritové potery.

Ukážka z cenníka:
14020946

Samonivelizačná podlahová hmota CEMIX
na vnútorné použitie, Nivela EASY 25 MPa, ozn. 200,

14020946021041 hr. 5 mm
...
14020946021046 hr. 30 mm

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
(255 nových a 24 aktualizovaných položiek)

UPRAVENIE PODKLADOVÝCH VRSTIEV VOZOVKY
V databáze boli rekonštruované položky opráv a údržby upravenia podkladových vrstiev vozovky. Doplnené boli
položky vyspravenia povrchu doterajšieho podkladu asfaltovým betónom ACP. Ďalej sa zrekonštruovali položky pri
prekopoch inžinierskych sietí a to z nestmelených aj stmelených materiálov ako štrkopiesok, recyklovaný materiál,
asfaltový alebo podkladový betón.
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Ukážka z cenníka:
22010102

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 s rozprestretím a
zhutnením
štrkopieskom

22010102006110 hr. 100 mm
...
22010102006140 hr. 250 mm
RECYKLÁCIA PODKLADOVÝCH VRSTIEV ZA STUDENA NA MIESTE
Technológia recyklácie podkladových vrstiev za studena na mieste je založená na druhotnom využití materiálov už
zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a vozovka je natoľko
porušená, že je nevyhnutná rekonštrukcia viacerých vrstiev. Pri recyklácii za studena sa používa hydraulické
spojivo, asfalt alebo ich kombinácia.
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Ukážka z cenníka:
22010390

Recyklácia podkladovej vrstvy za studena na mieste s rozpojením, reprofiláciou a hutnením
podkladu
plochy do 1 000 m2, hrúbky po zhutnení

22010390001110 hr. do 150 mm
...
22010390001150 nad 300 do 350 mm
REKONŠTRUKCIA PODKLADOVÝCH VRSTIEV KOMUNIKÁCIÍ
Rekonštrukciou prešli viaceré typy podkladových vrstiev vozovky. Na základe požiadavky zákazníka sa prepracovali
položky zhotovenia podkladu zo zeminy upravenej hydraulickými spojivami, kde sa používa vápno, cement,
pomaly tuhnúce hydraulické alebo zmesné spojivá. Zo stmelených podkladových vrstiev prešli rekonštrukciou
položky podkladového betónu a to v triede PB I, PB II a PB III. Z nestmelených vrstiev sa prepracovali položky
podkladu z mechanicky spevneného kameniva MSK (minerálny betón) zloženého z najmenej troch frakcií
kameniva.

Ukážka z cenníka:
22020190

Zhotovenie podkladu zo zeminy upravenej hydraulickými spojivami (systém Road Mix) vápnom,
cementom alebo zmesou spojív (materiál v špecifikácii) s rozprestretím, premiešaním, vlhčením,
zhutnením a ošetrením vodou
plochy do 1 000 m2, hrúbky po zhutnení

22020190001110 do 300 mm
...
22020190001150 nad 450 do 500 mm
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EMULZNÉ MIKROKOBERCE
V cenníku 822-1 boli doplnené položky kladenia emulzných mikrokobercov. Technológia sa používa na obnovu
povrchových vlastností obrusných vrstiev vozovky, ak poruchy ešte neprenikli do ložných a podkladových vrstiev.
Úprava môže byť jedno alebo dvojvrstvová. Hrúbka vrstvy je závislá od použitého kameniva a je ovplyvnená
stavom povrchu opravovanej vozovky, jej zaťažením a intenzitou dopravy.

Ukážka z cenníka:
22030437

Emulzný mikrokoberec s rozprestretím jednovrstvový
plochy do 10 000 m2

22030437011110 EM 5
22030437011120 EM 8
22030437011130 EM 11
UPRAVENIE KRYTU VOZOVKY
V cenníku komunikácií boli prepracované položky pre vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu z materiálov ako
liaty asfalt LA, asfaltový betón AC, asfaltový koberec mastixový SMA alebo veľmi tenký BBTM. Pridali sa aj položky
pre vyspravenie krytu po prekopoch inžinierskych sietí, kde boli vytvorené nové položky vyspravenia studenou
obaľovanou zmesou na báze asfaltu.
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Ukážka z cenníka:
22030744

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2
liatym asfaltom MA

22030744006510 hr. od 20 až 40 mm
22030744006520 hr. nad 40 do 60 mm
RECYKLÁCIA KRYTU VOZOVKY ZA HORÚCA NA MIESTE
Do cenníka pozemných komunikácií a letísk bola spracovaná recyklácia krytu vozovky za horúca na mieste. Je to
komplexná ekologická oprava asfaltových vozoviek v jednom pracovnom procese. Vytvorili sa dva typy položiek na
technológie REMIX a REMIX PLUS. Pri prvej technológii sa pôvodná asfaltová vrstva upravuje pridaním potrebných
komponentov (kamenivo, asfalt). Pri druhej je rozdiel v tom, že na základnú recyklovanú vrstvu sa súčasne
pokladá nová obrusná vrstva. Pri recyklácii za horúca sa využíva 100 % materiálu pôvodnej asfaltovej vrstvy.
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Ukážka z cenníka:
22030839

Recyklácia asfaltovej vrstvy za horúca na mieste jednovrstvová REMIX s pridaním drveného
kameniva alebo asfaltu alebo kameniva a asfaltu (materiál v špecifikácii)
plochy nad 5 000 m2 do 10 000 m2, hrúbky po zhutnení

22030839001010 do 30 mm
...
22030839001060 nad 70 do 80 mm
VYSPRAVENIE VÝTLKOV
Rekonštrukciou v cenníku prešli aj položky vyspravenia výtlkov komunikácií. Databáza sa doplnila hlavne
o technológiu opravy výtlku studenou obaľovanou zmesou (vrecovaný asfalt), kedy zmes je spracovateľná aj
v zimnom období do -10 °C.

Ukážka z cenníka:
22030839

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu s vysekaním, očistením, so zaplnením zmesou a zhutnením
studenou asfaltovou zmesou, pri vyspravovanej ploche na 1 km komunikácie do 10 %

22030839005110 hr. od 20 do 30 mm
22030839005120 hr. od 30 do 40 mm
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61 Izolatérske práce
(398 nových položiek, 422 aktualizovaných položiek)

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
Z dôvodu neustáleho zvyšovania nárokov na tepelnú ochranu budov (STN 73 0540-2) prešiel cenník Bežných
stavebných prác výraznou aktualizáciou a doplnením. Táto práca nadviazala na predchádzajúcu cenovú úroveň
2016/I, v ktorej boli dopracované fasádne systémy od spoločností STOMIX, PROFI Baustoffe a JUB.
Do cenovej úrovne 2016/II bol doplnený systém SMARTwall a kompletne aktualizovaný fasádny sortiment
spoločnosti CAPAROL. Revíziou prešlo aj ďalších šesť kontaktných zatepľovacích systémov (KZS / ETICS). Novinkou
v databáze pre vonkajšie aj vnútorné zateplenie stien a stropov je YTONG Multipor (činnosť 12) a ďalšie
pridružené položky súvisiace s tepelnou ochranou budov (zateplenie monolitických vencov a prekladov, vetracie
mriežky).
SMARTwall (KNAUF INSULATION)
Spoločnosť KNAUF INSULATION nie je len výrobcom minerálnych izolácií, ale má v ponuke aj vlastný zatepľovací
systém SMARTwall. SMARTwall balík obsahuje minerálne dosky s jednostranným silikátovým nástrekom, lepidlo,
špeciálne izolačné kotvy a výstužnú mriežku.
Položky prác sú spracované v hrúbkach 50 až 240 mm vrátane položiek pre zateplenie ostení doskou FKD RS C1 v
hrúbkach 20 až 40 mm.

Ukážka z cenníka:
61030108

Kontaktný zatepľovací systém KNAUF INSULATION SMARTwall (minerálna vlna s jednostranným
silikátovým nástrekom)
skrutkovacie kotvy

61030108039001 hr. 50 mm
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...
61030108039012 hr. 240 mm
CAPATECT (CAPAROL)
Kontaktné zatepľovacie systémy sú členené pre skrutkovacie kotvy, zatĺkacie kotvy a položky pre ostenia okien a
dverí. Príslušenstvo ku KZS je tvorené rôznymi soklovými, rohovými, okennými, dilatačnými profilmi a pod.
Kontaktné zatepľovacie systémy s uvedením použitého tepelného izolantu:
•
•
•
•

BASIC-LINE (biely EPS-F),
TOP-LINE (EPS-F Dalmatin),
MINERAL-LINE (minerálna vlna),
ECO-LINE (konopné dosky).

Odlišnosťou od konkurencie je napríklad izolant EPS-F Dalmatin (kombinácia bieleho a grafitového
expandovaného polystyrénu) so súčiniteľom tepelnej vodivosti iba 0,033 W/mK alebo špeciálne „karbónové“
materiály zosilnené uhlíkovými vláknami.

Ukážka z cenníka:
61030108

Kontaktný zatepľovací systém CAPATECT ECO-LINE (konopné dosky)
skrutkovacie kotvy

61030108033151 hr. 40 mm
...
61030108033162 hr. 240 mm
STYREXON
Zatepľovací systém STYREXON s tepelným izolantom STYRCON 200 (polystyréncement) prešiel aktualizáciou
a doplnením. K existujúcim položkám na zatĺkacie kotvy pribudli nové položky na skrutkovacie kotvy, ostenie,
zateplenie vnútorných stropov a pribudli aj chýbajúce hrúbky v rozmedzí od 30 do 120 mm.
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Ukážka z cenníka:
61030108

Zateplenie stropov systémom STYREXON – STYRCON 200 (polystyréncement) bez výstužnej vrstvy
skrutkovacie kotvy

61030108036481 hr. 30 mm
...
61030108036489 hr. 120 mm
PCI MultiTherm, BAUMIT, WEBER
Kontaktné zatepľovacie systémy PCI MultiTherm (predtým BASF), BAUMIT a WEBER prešli rekonštrukciou, ktorá
zahŕňa výmenu starších komponentov za novšie (izolanty, kotvy), zjednotenie kotiev (EJOT) a doplnenie väčších
hrúbok vrátane niektorých chýbajúcich menších rozmerov.
STOMIX, PROFI
K existujúcim položkám spracovaným v predchádzajúcej cenovej úrovni pribudli na podnet zákazníkov aj položky
prác kontaktných zatepľovacích systémov menších hrúbok od 30 do 70 mm.
Vetracie mriežky
V rámci rekonštrukcie ETICS boli dopracované aj podružné montážne položky vetracích resp. ventilačných
mriežok. Položky sú členené podľa materiálu na kovové a plastové a podľa tvaru na hranaté a kruhové vrátane
špeciálnej mriežky určenej pre vtáctvo a netopiere.
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Ukážka z cenníka:
61030108

Montáž kovovej vetracej mriežky
hranatej, plochy

61030108037951 do 0,06 m2
61030108037952 nad 0,06 m2

66 Montáž stolárskych konštrukcií
(31 nových položiek, 30 zrekonštruovaných položiek)
V cenníku boli zrekonštruované položky na oceňovanie drevených a plastových výplní otvorov, boli doplnené nové
položky pre montáž posuvných dverí na stenu, doplnky k dverám ako samozatvárače, kovania.

Ukážka z cenníka:
66050201

Montáž dverných krídiel posuvných
na stenu

66050201010620 jednokrídlových
66050201010630 dvojkrídlových
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V časti cenníka opráv boli pridané nové položky na výmenu drevených a plastových parapetov rôznych
rozmerových radov.

Ukážka z cenníka:
66060400

Výmena parapetných dosiek, plastových,
šírky do 300 mm, dĺžky

66060400009010 do 1000 mm
66060400009020 nad 1000 do 1600 mm

67 Montáž zámočníckych konštrukcií
(22 nových položiek, 38 zrekonštruovaných položiek)
Do cenníka boli doplnené nové položky pre ocenenie výplne. Nájdete v ňom položky potrebné pre ocenenie
kovových okien, dverí, zárubní, obložkové a skryté hliníkové zárubne, doplnené rozmerové rady svetlovodov,
strešné výlezy.

Novinky v cenníkovej databáze

Ukážka z cenníka:
67040218

Montáž dverných zárubní kovových
skrytých hliníkových zárubní

67040218010070 jednokrídlových
67040218020070 dvojkrídlových
Rozmerové rady svetlovodov boli upravené podľa aktuálnych priemerov tubusu rozšírené o nové rozmerové rady
priemeru až do 800 mm.

Ukážka z cenníka:
67116234

Montáž svetlovodu tubusového (dodávka komplet v špecifikácii)
zabudovaného v šikmej streche s profilovou krytinou

67116234000010 priemeru do 260 mm
...
67116234000040 priemeru do 800 mm
Do cenníka sa doplnili nové položky pre výlezy do plochej a šikmej strechy pre vykurovaný a nevykurovaný
priestor, strešné svetlíky neotváravé, manuálne a elektricky otváravé, svetlíky pre odvetranie dymu.
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Ukážka z cenníka:
67160133

Montáž strešného svetlíka
do plochej strechy

67160133000310 neotváravého
67160133000320 manuálne otváravého

69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov
(30 nových položiek)

REVÍZNE DVIERKA
Do cenníka drevostavieb boli doplnené nové položky pre revízne dvierka (klapky). Slúžia na sprístupnenie inštalácií
a rozvodov v SDK a murovaných priečkach, predsadených stenách, stropoch, podlahách a šachtách. Podľa účelu
ich rozdeľujeme na dvierka odklápacie a vývesné. Výplň dvierok zodpovedá požiadavkám na požiarnu ochranu,
vlhkovzdornosť.
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Ukážka z cenníka:
69060100

Montáž revíznych dvierok
pre SDK steny a priečky

69060100000010 do 0,1 m2
69060100000011 0,1 - 0,25 m2
69060100000012 nad 0,25 m2

86 Zasklievacie práce
(9 nových položiek)

MONTÁŽ SKLENENÝCH STIEN
Do cenníka boli pridané nové položky pre oceňovanie sklenených dverí, stien, rôznej členitosti.

Ukážka z cenníka:
86040101

Montáž sklenených stien
s bočným svetlíkom, rozmer otvoru

86040101012050 1010-1950/2020 mm
s 2x bočným svetlíkom, rozmer otvoru
86040101012060 1010-2500/2020 mm
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88 Zdravotechnicko-inštalačné práce
(401 nových položiek)
Časť cenníka vnútorné kanalizácie bola zrekonštruovaná a rozšírená o nové montážne položky a materiály
odpadového HT potrubia s príslušnými tvarovkami a systémom odhlučneného odpadového potrubia RAUPIANO
PLUS. Časť cenníka vnútorného vodovodu bola doplnená o nové položky montáží a materiálov plasthliníkových
rozvodov a potrubí PPR.

ODPADOVÉ HT POTRUBIE
V minulosti sa na odvod splaškov používalo potrubie z PVC, ktoré však neznesie dlhodobo teploty vyššie ako 40 °C.
Splašky, ktoré dnes produkuje väčšina domácností však majú teplotu oveľa vyššiu. Spoľahlivé odvedenie zaručí HT
odpadový systém z PP. Bežný odpadný systém HT je dodávaný v priemeroch 32 až 150 mm.

Ukážka z cenníka:
88010102

Montáž odpadového HT potrubia
vodorovného

88010102042200 DN 32
88010102042203 DN 40
ODHLUČNENÝ ODPADOVÝ SYSTÉM RAUPIANO PLUS
Odpadové potrubia sme doplnili aj o kompletný systém tvaroviek a potrubí RAUPIANO so svetlosťou DN 40 až DN
200. Ide o systém PP potrubia, ktorý zaručuje hlučnosť menšiu ako 20 dB.
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Ukážka z cenníka:
88010102

Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO PLUS odhlučneného

88010102042581 DN 40
88010102042584 DN 50
PPR POTRUBIA
Rúrky a tvarovky sú vyrobené z polypropylénu PP-R a používajú sa na vnútorné rozvody pitnej a úžitkovej vody,
ústredného aj podlahového vykurovania, rozvody vzduchu alebo majú iné použitie v priemysle. Montážne položky
boli vytvorené pre priemery 20 až 150 mm. Potrubia sa montujú polyfúznym spájaním. Okrem klasických PPR
potrubí boli doplnené aj viacvrstvové PPR potrubia s hliníkovou fóliou, so skleným a karbónovým vláknom
a príslušné PPR armatúry.

Ukážka z cenníka:
88020102

Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním
PN 10

88020102022300 D 20x1,9
88020102022303 D 25x2,3
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PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIA
Plasthliníkové potrubia tvoria systém viacvrstvových rúr a lisovacích tvaroviek použiteľných pre všetky oblasti
rozvodov studenej a teplej vody, ústredného a podlahového vykurovania. Potrubia sa spájajú lisovaním a sú
vyrábané v priemeroch 16 až 63 mm.

Ukážka z cenníka:
88020102

Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním

88020102042900 D 16,2x2,2
88020102042903 D 25x3,7

89 Kúrenársko-inštalačné práce
(112 nových položiek)

PPR POTRUBIA
Rúrky a tvarovky vyrobené z polypropylénu PP-R sú vhodné na ústredné aj podlahové vykurovania, rozvody
vzduchu a rozvody chladenia. Montážne položky boli vytvorené pre priemery 20 až 150 mm. Potrubia sa montujú
polyfúznym spájaním.
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Ukážka z cenníka:
89030552

Montáž PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním
PN 20

89030552000084 D 20x2,8
89030552000087 D 25x,3,5
PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIA
Plasthliníkové potrubia tvoria systém viacvrstvových rúr a lisovacích tvaroviek použiteľných pre všetky oblasti
rozvodov studenej vody, ústredného a podlahového vykurovania. Potrubia sa spájajú lisovaním a sú vyrábané v
priemeroch 16 až 63 mm.

Ukážka z cenníka:
89030552

Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním

89030552001300 D 16x2
89030552001303 D 18x2

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
(90 nových položiek)
V spolupráci so skúsenými elektrikármi, ktorí dlhé roky pracujú v tejto oblasti sme pre Vás pripravili nové položky
prác, ktoré Vám uľahčia prácu pri zostavovaní rozpočtu, a to nielen pri novostavbách, ale aj opravách.
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OPRAVY NA ZÁKLADE ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY (OPOS)
V časti cenníka údržba sme pre Vás pripravili nové položky na odstránenie nedostatkov, ktoré pri odbornej
prehliadke zistil revízny technik. Ide o opravy, výmeny domových rozvodných skríň, stúpačkových svorkovníc,
istiacich mechanizmov, označovania káblov, ako aj opráv bleskozvodov.

Ukážka z cenníka:
91300101

Výmena stúpačkovej svorkovnice

91300101040310

do 25 mm2

91300101040311

do 95 mm2

91300101040312

do 150 mm2

VÝMENA SVETELNÝCH ZDROJOV ZA LED
Do časti cenníka svietidlá a osvetľovacie zariadenia sme pre úplnosť pridali aj momentálne najpoužívanejšiu prácu
v rámci opráv, a to sú výmeny svetelných zdrojov lineárnych, bodových a halogénových za LED. Cena práce je
kalkulovaná na samotnú výmenu svetelného zdroja a potrebné prekáblovanie.
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Ukážka z cenníka:
91200201

Výmena lineárnej žiarivky za LED trubicu vo svietidle
nástenné stropné IP 54

91200201030920 1x svetelný zdroj
91200201030921 2x svetelný zdroj
VÝMENA VEREJNÉHO OSVETLENIA ZA LED
Doplnili sme pre Vás položky pre ocenenie výmeny svetelných zdrojov a stožiarov na verejnom osvetlení za LED.

Ukážka z cenníka:
91200202

Osadenie stožiara
so zemným koncom

91200202042300 3,0 m
91200202042301 4,0 m
91200202042302 5,0 m

Rekonštrukcia betónov
V novej cenovej úrovni sme spracovali kompletnú aktualizáciu značenia betónov približne 4200 položiek v zmysle
normy STN EN 206-1. V jednotlivých cenníkoch databázy 2016/II nájdete okrem aktualizovaných položiek približne
200 nových, ktoré vznikli rozšírením existujúcich radov o vyššie triedy pevností betónov.
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B.

NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH

Do novej cenovej úrovne 2016/II boli k súčasným takmer 500 firmám doplnené materiály od ďalších cca 40 firiem
zo slovenského stavebného trhu. Do pozornosti by sme chceli dať najmä materiály od spoločností: AB TEAM,
BITUMAT, ECLISSE, KEMA, SALAJ, SANITAS, TESLA, a WŰRTH. Výrazne sme doplnili sortiment výplní otvorov –
okná a balkónové dvere, či už drevené EURO okná od firmy SALAJ alebo hliníkové a plastové okná s izolačným dvoj
– či trojsklom od firmy AB TEAM. Novinkou v oblasti zatepľovania sú „tvárnice bez zateplenia“ LAMBDA YQ séria
YTONG od firmy XELLA. Celkovo bolo pridaných cca 11.500 nových materiálov.

firma

popis

Cenník
materiálov

Materiály
online Cenník
výrobcov

320

-

320

1632

-

1632

32

-

32

1

SANITAS

2

TESLA

3

WŰRTH

4

SEMMELROCK

betónové dlažby pre terénne úpravy

317

-

317

5

KEMA

materiály pre stavebnú chémiu a stavebné zmesi na zhotovenie poterov,
mált, omietok

377

-

377

6

STYRCON

tanierové príchytky dĺžky 80 a 180 mm

2

2

-

7

VYMYSLICKY

kotúče diamantové

4

4

-

8

FASTRADE

ventilačné mriežky FASAIR plastové a kovové

28

28

-

9

HILTI

potrubné objímky izolované

28

28

-

tepelné izolácie kontaktných fasád SMARTwall, FKD, FKL a príslušenstvo

74

74

-

emulzné mikrokoberce a studené asfaltové obaľovacie zmesi
strešné okná a výlezy + zdvíhacie rámy pre strešné svetlíky + fólia pre
svetlovody

4

4

-

27

27

-

KNAUF
INSULATION
11 KOREKT
10

12 VELUX

plastové PPR rúry a tvarovky na vodu a kúrenie
domáce dorozumievacie zariadenia - telefóny, sieťové napájače, zásuvky,
húkačky a montážne príslušenstvo
protipožiarne zabezpečenie - protipožiarne upchávky požiarnodeliacich
konštrukcií

počet
položiek
spolu

13 ECLISSE

stavebné púzdra pre posuvné dvere

4367

-

4367

14 JAP

skryté zárubne + príslušenstvo, celopresklené dvere a priečky

154

154

-

15 SALAJ

drevené eurookná a balkónové dvere

483

483

-

16 KOVANIA

kovanie - hliníkové profily pre okná a dvere + samozatvárače

20

20

-

17 SAPELI

doplnenie dverí drevených vnútorných, vchodových, zasklených + zárubne
+ kovania + zasklené steny a nadsvetlíky

450

450

-

18 SUNWAY

svetlovody

20

20

-

19 FAKRO

svetlovody a príslušenstvo

47

47

-

20 XELLA - YTONG

doplnenie sortimentu - malty, tvárnice LAMBDA YQ pre superizolačné
murivo, pilierové tvárnice, stropné nosníky, tepelnoizolačné dosky
Multipor

31

31

-

21 PIPELIFE

doplnenie Cenníka materiálov o PP-R rúry

41

41

-

22 BASF

doplnenie omietok - silikátových, silikónových, izolácií balkónov, kúpeľní a
terás

30

30

-

23 EMBECO

hmoty BIGUMA pre sanáciu a opravu vozoviek

47

47

-

24 BAUMIT

omietky, malty, lepidlá

56

56

-

25 CAPAROL

polystyrény, konopné dosky

123

123

-

26 CRH Slovakia

špeciálne hydraulické spojivá pre vozovky

15

15

-

27 CARMEUSE

VIACALCO - spojivá vhodné na stabilizáciu zemín

10

6

10

Novinky v cenníkovej databáze

počet
nových
položiek
spolu

Cenník
materiálov

Materiály
online Cenník
výrobcov

55

55

-

259

-

259

12

12

-

okná hliníkové a plastové + posuvné hliníkové dvere
ochrana proti padaniu skál + múry oporné z betónových prefabrikovaných
dielcov + vystužovanie asfaltových vrstiev vozovky

280

280

-

20

20

-

33 ISOVER

sklená a kamenná vlna

200

200

-

34 GEBERIT

deliace steny, príslušenstvo k WC

138

138

-

35 IZOLA KOŠICE
WEBER36
TERANOVA

tepelné izolácie, vodotesné izolácie, príslušenstvo

1705

-

1705

omietky, potery

34

34

-

37 TATRAMAT

elektrické a solárne ohrievače vody, solárne sety, tepelné čerpadlá

83

83

-

11530

2217

9019

firma

28 Betóny
29 BITUMAT
30 ALLMEDIA
31 AB TEAM
32 MACCAFERRI

popis

doplnenie betónov - obyčajných, proti agresívnemu prostrediu,
prevzdušnených a vodostavebných
asfaltové pásy, šindle, penetrácie + tmely, PVC hydroizolačné fólie,
tepelné izolácie
pásky BlocoONE pre okenné a fasádne konštrukcie

SPOLU:

